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هتدف الدراسة إىل حماولة بناء منوذج هيكلي ملعرفة حمددات و آاثر التضخم على بعض املتغريات االقتصادية الكلية يف تركيا، هذا ملخص : 
قياسي ابالعتماد على أهم النظرايت الكلية اليت عاجلت التضخم، و للوصول إىل اهلدف املنشود استعملنا املنهج الوصفي التحليلي، و األسلوب ال

. و قد دلت النتائج على أن التضخم يف تركيا يتحدد اجيااب بكل من (TSLS)ل استخدامنا لطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني من خال
للتغريات  معدل منو الكتلة النقدية و الصادرات، و سلبا مع معدل منو الناتج احلقيقي، كما بينت النتائج على أن مرونة بعض املتغريات االقتصادية

  لناتج احمللي و الذي يتميز ابلتنوع و النمو املرتفع هي من أسباب جعل التضخم ضعيف التأثري على هذه املتغريات يف تركيا.يف ا
 

 .نظرايت التضخم، نظرية كمية للنقود، طلب كلي، عرض كلي، طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتنيالكلمات املفتاح : 
 JEL  :C13 ،C51 ،E12 ،E24 ،E31تصنيف 

 
Abstract: The study aims to try to build a structural model, to knowledge the determinants and 
effects of inflation on some macroeconomic variables in Turkey, Based on the most important 
macro theories that discussed the problem of inflation, so We used the descriptive analytical 
method, and the standard method by using the two-stage least squares method. the results showed 
that inflation in Turkey is positively determined by the rate of growth of the monetary mass and 
exports, and negatively with the rate of growth of real GDP. The results also indicated that some 
economic variables are flexible to the changes in the GDP which allowed inflation to have a weak 
effect on these variables in Turkey, because the GDP is characterized by diversity and high growth. 
 
Keywords: : theories of the causes of inflation, quantitative theory of money, aggregate demand, 
aggregate supply, two-stage least squares. 
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I-  متهيد :  

القتصادات الناشئة أو املتحولة، و أصبح هلا وزن كبري يف اباليت يصطلح على تسميتها و  يف السنوات األخريةاقتصادات عديدة ظهرت 
لمستوايت املرتفعة احملققة يف منوها االقتصادي، و قدرهتا على استقطاب قدر كبري من االستثمارات األجنبية، و ارتفاع لاالقتصاد العاملي، نتيجة 

مة. و لعل من أهم هذه الدول الناشئة جند تركيا اليت سجلت معدل منو قدرهتا على منافسة الدول املتقد ما رفعنسبة التبادل الدويل هلا، هذا 
  ، كما متكنت من رفع نسبة التبادل الدويل هلا 1989سنة  %0.30بعدما كان ال يتجاوز  2013سنة  %8.49اقتصادي قياسي نوعا ما بلغ 

  للسياسات و االصالحات االقتصادية اليت انتهجتها تركيا يف السنوات األخرية.راجع و استقطاب حصة هامة من االستثمارات األجنبية، و هذا 
 

لينخفض إىل  1995يف سنة  %88عرفت تركيا تضخما كبريا بسبب هذه االصالحات االقتصادية اليت قامت هبا، حيث  جتاوز نسبة 
عدم  داللة علىأن هذه النسبة األخرية تبقى مرتفعة،  ، ابلرغم من هذا االخنفاض، إال2016سنة  %7.77، مث إىل 2003سنة  %25.3حوايل 

االستقرار االقتصادي الذي ميكن أن ينجر عنه آاثر جد سلبية على االقتصاد الوطين، السيما على النمو االقتصادي نتيجة اخنفاض حجم 
ن املدفوعات الناجتة بدورها عن اخنفاض الصادرات و ارتفاع الواردات، هذا من شأنه أن يهدد هذه االصالحات االستثمارات، و تقلص رصيد ميزا

 و االستقرار االجتماعي للبلد. على هذا األساس، ارتئينا أن تكون االشكالية كما يلي:
 ماهي حمددات التضخم و آاثره على االقتصاد الرتكي؟.

 
 الدراسة: اختيار موضوع أسباب •

و حتديد عالقته املعقدة مع تعود أسباب اختيار موضوع الدراسة إىل تطرق العديد من الباحثني إىل حمددات التضخم دون دراسة آاثره، 
وايت قياسية،        ، إضافة إىل هذا، حماولة معرفة كيف استطاعت تركيا تقليص معدالت التضخم اليت بلغت مستاملتغريات االقتصادية الكليةبعض 

 .2016سنة  %7.8لتنخفض إىل أقل من  1994سنة  %106و اليت فاقت حدود 
 
 أمهية و أهداف الدراسة: •

          بني هذا األخريالعالقة اليت تربط ات و آاثر التضخم، و دهندف من خالل هذه الدراسة إىل حماولة بناء منوذج هيكلي ملعرفة حمد
للوصول إىل اهلدف املنشود ارتئينا أن نستخدم طريقة املربعات الصغرى ذات و  و ابلتايل معرفة كيفية حماربة التضخم، االقتصادية الكلية،و املتغريات 
 .(، و اليت تعترب من أهم طرق تقدير املعادالت اآلنيةTSLSاملرحلتني )

 
 :راسات السابقةدال •

تطرقت حملددات التضخم يف بعض الدول، و خنص ابلذكر اجلزائر، و لعل أبرز هذه الدراسات توجد العديد من الدراسات السابقة اليت 
 نذكر:
 

( ابستخدام مناذج االحندار الذايت املتعدد 2012-1970الذي تناول حمددات التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة ) 1حيي عبد هللا قوري -
  خم يف األجل القصري، إىل جانب الواردات ض. و قد توصلت الدراسة إىل أن الكتلة النقدية تعترب احملدد الرئيسي للت(SVAR)اهليكلية 

النقدية و االنفاق احلكومي، لكن يتأثر التضخم يف األجلني املتوسط و الطويل بكل من الكتلة النقدية  و الناتج احمللي االمجايل و الكتلة
 و االيرادات و األجور و الواردات. 

 
تقدير النموذجني  ، حيث حاوال2014-1990ائر للفرتة إىل حمددات التضخم يف اجلز  اللذان تطرقا 2يهويب و يوسف بركانمسعود م -

من الناتج احلقيقي و املعروض كل  يف النموذج األولرب و اعت  خم ابالعتماد على طريقة املربعات الصغرى العادية، ضتغري اخلطني لل
و قد توصلت يف النموذج الثاين فقد مت اضافة الواردات و سعر الصرف. ، أما اجلزائرالنقدي و األجور كمتغريات مفسرة للتضخم يف 

سعر و ، احملددة للتضخم  أساس املتغريات الداخليةهي الدراسة إىل أن متغريات النظرية النقدية و نظرية التضخم الناجم عن دفع التكاليف 
 .رات اخلارجيةثالصرف الفعلي احلقيقي و حجم الواردات أهم املؤ 
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I.1- :ماهية التضخم و أنواعه 
    ارتفاع األسعار  يؤدي اىلرب التضخم إىل غاية سنوات الستينيات من القرن املاضي عبارة عن فائض يف املعروض النقدي الذي أ عت      

ذي يفوق العرض الكلي و فقدان القوة الشرائية للنقود ) ابألسباب(، كما مت تعريفه على أنه الفائض يف الطلب على السلع  و اخلدمات ال
 )ابلنتائج(.

       ميكن تعريف التضخم يف الوقت الراهن على أنه االختالل الكلي الناتج عن الزايدة يف املستوى العام لألسعار تشمل مجيع األطراف 
 . 3و آليات االقتصاد ) االنتاج، الدخل و السعر(

 
 . لذا نقول أنه يوجد4و املستمر يف األسعار الشرائية للنقود الناجتة عن االرتفاع العامكما ميكن تعريف التضخم على أنه اخنفاض القدرة 

 و مها: انتضخم يف االقتصاد إذا توفر شرط
خالل فرتة زمنية قصرية أو ظرفية بسبب ظروف طارئة يف  هذاأن يكون هذا االرتفاع يف أسعار السلع و اخلدمات مستمرا، فإذا حدث  -

 .تضخم ال ميكن القول أبن هناك فلشهور، أحد الفصول أو ا
أن يكون ارتفاع األسعار يف معظم السلع و اخلدمات و هو ما يصطلح عليه ابملستوى العام لألسعار، و الذي يعرب عن أسعار جمموعة  -

فال ميكن أن نقول أبن  ،بعض السلع أو عدد حمدود منها فقط سعر إذا حدث و ارتفعفواسعة من السلع و اخلدمات ذات االستهالك الواسع، 
 لظروف طبيعية أو االحتكار...إخل. ارتفاع بعض السلع الزراعية بسبب عدم وفرة االنتاج  ذلك مثال ضخم هناك ت

 الذي يعطى ابلعالقة:( ابلنسبة املئوية عن طريق حساب التغريات يف املستوى العام لألسعار 𝜋𝑡حيسب التضخم )

𝝅𝒕 =
𝑰𝑷(𝒕) − 𝑰𝑷(𝒕−𝟏)

𝑰𝑷(𝒕−𝟏)

∗ 𝟏𝟎𝟎 … … … . . (𝟎𝟏) 
𝐼𝑃(𝑡)  ميثل املستوى العام لألسعار أو مؤشر أسعار االستهالك خالل الفرتة(t)،  و𝑃(𝑡−1)  املستوى العام لألسعار خالل الفرتة

 السابقة. 
 
I-2- :النظرايت املفسرة ألسباب التضخم 

             يرجعها للطلب على السلع  آخرو يرجعها للكتلة النقدية،  منختتلف النظرايت املفسرة لالرتفاع املتواصل يف األسعار، فنجد 
 للتكلفة. ايرجعوهن و آخرونو اخلدمات، 
 
I-2-1- :النظرية الكمية للنقود 

( أن النقود ما هي إال وسيلة للمبادلة و مقياس للقيمة، و تستلزم  1912)  Irving Fisherاعترب املفكر االقتصادي الكالسيكي 
            أن قيمة النقود جيب أن تساوي قيمة هذه السلع  أيكل مبادلة بني البائع و املشرتي استبدال النقود ابلسلع أو اخلدمات أو األوراق املالية، 

 : و األوراق املاليةأو اخلدمات أ
𝑀𝑉 = 𝑃𝑌 … … … (02) 

𝑀 يتحدد مقدارها عن طريق البنك املركزي و هي عبارة عن رصيد أو خمزون و : هي كمية النقود(𝑀𝑆 = 𝑀0) ، 𝑌 حجم الدخل الوطين:  
 ،النقدي سنواي لشراء أو تصريف الناتج من السلع و اخلدماتعدد مرات تداول الرصيد : سرعة تداول النقد و اليت متثل 𝑉 ،أو النتاج احمللي    

 𝑃.املستوى العام لألسعار : 
 

يت يعتقد "فيشر" أن التغريات يف الكتلة النقدية املعروضة ال تؤثر إال على املتغريات النقدية فقط، هذا يف ظل االفرتاضات الكالسيكية ال
الذي يكون عند مستوى التشغيل الكامل، و ينعكس هذا أيضا على سرعة تداول النقد اليت تكون اثبتة، تتعلق أساسا بثبات العرض الكلي للناتج 

( 2كل متغريات العالقة )أن  هنا للتوضيح نفرتض ستوى العام لألسعار بنفس النسبة.الكتلة النقدية بنسبة معينة يسمح ابرتفاع امل لذا، فإن ارتفاع
 :، حيث ينتج لديناقد تغريت

(∆𝑀)𝑉 + (∆𝑉)𝑀 = (∆𝑃)𝑌 + (∆𝑌)𝑃 
∆𝑀

𝑀
𝑀𝑉 +

∆𝑉

𝑉
𝑀𝑉 =

∆𝑃

𝑃
𝑃𝑌 +

∆𝑌

𝑌
𝑃𝑌 

𝑀𝑉 (
∆𝑀

𝑀
+

∆𝑉

𝑉
) = 𝑃𝑌 (

∆𝑃

𝑃
+

∆𝑌

𝑌
) … … … . . (03) 
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  :(03من العالقة )ينتج 
∆𝑀

𝑀
+

∆𝑉

𝑉
=

∆𝑃

𝑃
+

∆𝑌

𝑌
 

∆𝑃

𝑃
=

∆𝑀

𝑀
+

∆𝑉

𝑉
−

∆𝑌

𝑌
… … . . (04) 

معدل منو منه معدل منو سرعة تداول النقد انقصا  مضافا إليه( أن معدل التضخم يساوي معدل منو الكتلة النقدية 04تبني العالقة )
 لدينا: يصبح الناتج احلقيقي. لكن مبا أن حجم الناتج و سرعة تداول النقد اثبتني يف الفرتة القصرية، 

∆𝑃

𝑃
= 𝜋 =

∆𝑀

𝑀
… … … . . . . (05) 

حسب التضخم نستنتج أن و منه ( أن معدل التضخم يساوي معدل منو الكتلة النقدية فقط يف األجل القصري، 05توضح العالقة )
و من مث ارتفاع املستوى العام  ،ظاهرة نقدية بسبب زايدة كمية النقود، و اليت ينتج عنها زايدة الطلب الكلي على السلع و اخلدمات الكالسيك هو

 لألسعار.
  5:هينشري إىل أن العرض النقدي يتكون من كل وسائل الدفع املتداولة يف السوق، و كل األصول القابلة للتحويل اىل نقود سائلة. و 

𝑀1 تداولة سواء كانت بصفة يدوية : هي جمموع وسائل الدفع ابملفهوم الضيق و اليت تتكون من النقود الورقية و النقدية، و الودائع امل  
 أو ائتمانية ) كتابية(. 

𝑀2  مضافا إليها الودائع ألجل)ال ميكن حتويلها إىل وسائل دفع عند الطلب( و ودائع االدخار قصرية األجل وودائع  1من :تتكون
 . 𝑀1التوفري وهي أقل سيولة من 

𝑀3  تشمل على :𝑀2   مضاف إليها مجيع األصول النقدية للمنقوالت، و مجيع حقوق األوراق املالية  اليت تقل مدهتا أو تساوي سنتني
 ندات وأذوانت اخلزينة.كالس

توجد عالقة طردية بني معدل منو الكتلة النقدية و معدل النمو االقتصادي يف األجل الطويل، لكن يتحقق هذا يف الدول اليت تكون هبا 
  6معدالت التضخم ضعيفة نسبيا.

 
I-2-2- :النظرية الكنزية 

لألسعار يعزى إىل زايدة الطلب بنسبة تفوق زايدة العرض، و هذا يعين أن زايدة يرى أصحاب هذه النظرية، أن االرتفاع يف املستوى العام 
يفوق  الطلب على السلع و اخلدمات و ما يرتتب عليها من زايدة االنفاق سواء كان ذلك االنفاق استهالكيا أو استثماراي أو انفاقا حكوميا بشكل

 .7لضرورة سوف تؤدي إىل زايدة املستوى العام لألسعارالطاقة االنتاجية لالقتصاد الوطين، فإن تلك الزايدة اب
 

عند مستوى التشغيل الكامل )حالة   أوحتت مستوى التشغيل الكامل  وضعيتني لالقتصاد الوطين الذي يكونميز "كينز" بني 
يسمح بزايدة  𝐴𝐷1إىل  𝐴𝐷0ن ( أنه إذا كان االقتصاد حتت مستوى التشغيل الكامل، فإن زايدة الطلب الكلي م01كالسيكية(. يبني الشكل )

، هذا ألن منحىن العرض 𝑃1إىل 𝑃0، و هنا يكون االرتفاع يف املستوى العام لألسعار جزئي أو طفيف و الذي يرتفع من 𝑌1إىل  𝑌0االنتاج من 
لكن عندما يقرتب االقتصاد من مستوى التشغيل الكامل يزداد االرتفاع يف املستوى العام لألسعار ألن مرونة منحىن  .موجب املرونة 𝐴𝑆الكلي 

 𝐴𝐷2العرض الكلي تنخفض، حيث نالحظ أنه اذا كان منحىن العرض الكلي عموداي مع ارتفاع الطلب الكلي الذي يرتجم ابنتقال املنحىن من 
 .𝑌2مع بقاء حجم االنتاج عند نفس املستوى  𝑃3إىل 𝑃2عام لألسعار يرتفع بنسبة كبرية من ، فان املستوى ال 𝐴𝐷3إىل 

 
I-2-3- :الكنزيون اجلدد 

ي رجع الكنزيون اجلدد سبب التضخم إىل زايدة الطلب الكلي على السلع و اخلدمات، و أن هذا األخري و املستوى العام لألسعار يتوقفان 
( حاالت و هي حالة الكساد الشديد، االقتصاد 03دولة اليت تتعلق مبرونة العرض الكلي، بذلك فهم مييزون بني ثالث )على احلالة االقتصادية لل

 قريب من مستوى التشغيل الكامل ) حتت مستوى التشغيل الكامل(، و حالة االقتصاد عند مستوى التوظيف الكامل.
    لكساد الشديد و اليت تعين وجود فائض كبري يف العرض الكلي من السلع ( أنه إذا كان االقتصاد يف حالة ا02نالحظ من الشكل )

إىل  𝐴𝐷0أفقيا )كبري املرونة(، و يف حالة زايدة الطلب الكلي الذي ينتج عنه انتقال املنحىن من  ASو اخلدمات، يكون منحىن العرض الكلي 
𝐴𝐷1  يرتفع الناتج احلقيقي فقط من ،𝑌0  إىل𝑌1  مع بقاء األسعار اثبتة عند املستوى𝑃0.و ابلتايل يكون التضخم صفري ، 
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الطلب الكلي الذي يف زايدة تؤدي الكون منحىن العرض الكلي مائال )موجب املرونة(، و أما إذا كان االقتصاد حتت مستوى التشغيل الكامل ي

           جزئي  ارتفاعيف النهاية  الذي ينتج عنه 𝑌3إىل  𝑌2العرض الكلي من  بزايدة،  𝐴𝐷3إىل  𝐴𝐷2يرتجم ابنتقال منحىن الطلب الكلي من 
 ، و هذه احلالة األكثر حدواث يف التحليل الكنزي.𝑃2 إىل 𝑃1أو طفيف يف املستوى العام لألسعار من 

يكون منحىن العرض الكلي عدمي املرونة ) عمودي(، فإن الزايدة يف  أين لكن عندما يكون االقتصاد عند مستوى التوظيف الكامل
 عند مستوى  تاقاء االنتاج الكلي اثبتسمح ابرتفاع املستوى العام لألسعار مع ب 𝐴𝐷5إىل  𝐴𝐷4الطلب الكلي اليت ترتجم ابنتقال املنحىن من 

𝑌4.)حالة كالسيكية (  
و العرض الكلي، ابلتايل ميكن   واخلدمات الطلب الكلي على السلع ن معدل التضخم يساوي الفرق بني إإذن حسب الكنزيون اجلدد ف

 كتابة معدل التضخم ابلعالقة:
𝜋 = 𝑔𝐴𝐷 − 𝑔𝑔𝑑𝑝 … … … … . (06) 

 : معدل منو الناتج احلقيقي.𝑔𝑔𝑑𝑝: معدل منو الطلب الكلي 𝑔𝐴𝐷: معدل التضخم، 𝜋حيث 
𝜋)التضخم صفراي يكون  أفقيا أو كبري املرونة( 𝐴𝑆حالة الكساد )منحىن  يفكان االقتصاد  إذا ما حال( أنه يف 06تشري العالقة ) =

فإن معدل التضخم يتوقف على درجة مرونة حجم االنتاج. لكن إذا كان االقتصاد عند مستوى  ،أما إذا كان منحىن العرض الكلي مائال ،(0
𝜋)عدل منو الطلب الكلي مل مساوايمعدل التضخم  يكونعمودي(  𝐴𝑆التشغيل الكامل )  = 𝑔𝐴𝐷). 

  8السوق، و تعود هذه الزايدة لعدة أسباب:يف عليها حيدث التضخم الناتج عن الطلب الكلي بسبب أن الطلب على املنتجات يفوق العرض 
 ارتفاع النفقات العمومية مع العجز يف ميزانية الدولة -
 ارتفاع االنفاق االستهالكي للعائالت بسبب ارتفاع األجور أو القروض االستهالكية. -
 ارتفاع االنفاق االستثماري للمؤسسات املالية عن طريق القروض البنكية. -
 يسمح حبصول فائض يف امليزان التجاري.ارتفاع الصادرات الذي  -
 .أو عدم مرونة االنتاج، ،و احلد من الواردات ملخزوانتعدم كفاية ا ،عدم كفاية العرض الكلي الذي ينتج عن نقص رؤوس األموال  -

 
I-2-4- التضخم الناشئ عن التكلفة (Cost Push Inflation:) 

 عنه  و يرتتب األولية و كل مستلزمات االنتاج، عناصر اإلنتاج خاصة األجور، أسعار املوادلينشأ هذا التضخم بسبب االرتفاع املستمر 
 تقليص عرضها الكلي من املنتجات.جتد نفسها جمربة على اخنفاض يف أرابح املؤسسات اليت 

-1861مقاال بعنوان "العالقة بني البطالة و منو األجور النقدية يف اململكة املتحدة  1958يف نوفمرب  A.W.Philipsر نش  
عالقة عكسية بني معدل  وجود هذا ما دل علىخلص إىل أن األجور ترتفع أو تنخفض عند اخنفاض أو ارتفاع معدل البطالة، "، و الذي 1957

 (.03النقدية(، و قد مت ترمجة هذه العالقة مبا يعرف مبنحىن فيلبس كما يبينه الشكل )البطالة و معدل التضخم )معدل منو األجور 
سنواي و معدل  %8إذا افرتضنا أبن معدل التضخم املتوقع يف البلد القصري و العاملني اثبتني يف األجل ( أنه إذا كان 03يوضح الشكل )

، لكن إذا جتاوز التضخم القيمة املتوقعة ينخفض معدل البطالة (a)عند النقطة تكون يف منحىن فيلبس  نقطة التوازنفإن ، %4البطالة الطبيعي 
التضخم عن املستوى املتوقع يرتفع معدل البطالة فوق مستواه  يف حالة اخنفاض، أما (b)حتت مستواه الطبيعي، و تنتقل نقطة التوازن إىل النقطة 

 .(c)تنتقل نقطة التوازن النقطة  أين تكونالطبيعي، 
و (، 𝑞∆( و معدل تغري انتاجية العمل )𝑤∆معدل تغري األجور ) الفرق بني ( يساوي𝑝∆تفرتض هذه العالقة أن معدل تغري األسعار )

ل افرتاض أن ظمما يؤدي إىل ارتفاع األسعار، لكن يف  ،تكاليف االنتاج ممثلة يف ارتفاع األجور ابخنفاض االنتاجية احلدية للعمليف زايدة ال تسمح
 (:07عدل منو األجور النقدية، و هذا كما تبينه العالقة )مل مساوايمعدل التضخم  يكوناالنتاجية ال تتغري عندما ترتفع األجور، 

∆𝑝 = ∆𝑤 − ∆𝑞 … … . (07) 
 

ائب اليت تؤثر على تكاليف االنتاج و العملية االنتاجية، ميكن أن يكون تضخم التكلفة انتج كذلك عن تدخل الدولة عن طريق رفع الضر 
 .9و إذا كانت هذه الزايدات يف التكاليف ال يقابلها زايدة يف اإلنتاجية ، فإن األسعار ترتفع، و يطالب العمال كذلك بزايدة األجور
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I-2-5- :النظرية اهليكلية 
لكن يرجع السبب يرى أصحاب هذه النظرية أن النقود تلعب دورا اثنواي يف الضغط على التضخم لالرتفاع يف معظم الدول النامية، 

 :و نذكر من أمههاإىل االختالالت اهليكلية العديدة،  الرئيسي
جد حساسة عن تتخصص معظم الدول النامية يف انتاج و تصدير املواد األولية، هذا ما جيعل اقتصاداهتا  الناتج اختالل اهليكل االنتاجي -

 للتغريات اليت تعرفها اقتصادات الدول املتقدمة. 
 ال تقابلها زايدة و اليت ،بسبب الزايدة املفرطة يف النفقات خاصة يف املراحل األوىل عمليات التنمية اليت تقوم هبا الدول الناميةاختالل يف  -

 يف العرض الكلي
 أعلى من معدل منو العرض الكلي.مبعدل ارتفاع معدل النمو السكاين يف هذه الدول و الذي ينمو  -

 
II -  : الطريقة واألدوات  

لدينا متغريات اتبعة يف  أين يكونلكشف عن العالقة اخلطية بني العديد من العالقات االقتصادية، لهندف من خالل هذه الدراسة 
، هذا ما يعرف مبنظومة املعادالت اآلنية، و عند عالقات معينة و حمددة،  و تكون يف نفس الوقت عبارة عن متغريات مفِسرة يف عالقات أخرى

يفقد هذه الطريقة أهم  األمر الذيلتقدير النموذج، يتحصل على نتائج غري دقيقة و متحيزة،  (OLS)استخدام الباحث طريقة املربعات الصغرى 
 خاصية هلا وهي خاصية عدم التحيز.

 10لعالقات عند االقتصاديني ابلنموذج اهليكلي، و الذي يبني خمتلف العالقات بني املتغريات.اتعدد ميعرف هذا النظام 
       املستقلةبداللة املتغريات  التابعةعن أحد املتغريات فيها على أنه "كل معادلة هيكلية تعرب  (structural model)يعرف النموذج اهليكلي 

 .11" ن وجدتإاملرتدة زمنيا  التابعةتغريات ، و كذلك املالتابعة يف عالقات أخرىو 
 اذن يكتب النموذج اهليكلي ابلشكل:

𝑏11𝑦1𝑡 + 𝑏12𝑦2𝑡 + ⋯ + 𝑏1𝑔𝑦𝑔𝑡 + 𝑐11𝑥1𝑡 + 𝑐12𝑥2𝑡 + ⋯ + 𝑐1𝑘𝑥𝑘𝑡 = 𝑒1𝑡 
𝑏21𝑦1𝑡 + 𝑏22𝑦2𝑡 + ⋯ + 𝑏2𝑔𝑦𝑔𝑡 + 𝑐21𝑥1𝑡 + 𝑐22𝑥2𝑡 + ⋯ + 𝑐2𝑘𝑥𝑘𝑡 = 𝑒2𝑡 

 
 

𝑏𝑔1𝑦1𝑡 + 𝑏𝑔2𝑦2𝑡 + ⋯ + 𝑏𝑔𝑔𝑦𝑔𝑡 + 𝑐𝑔1𝑥1𝑡 + 𝑐𝑔2𝑥2𝑡 + ⋯ + 𝑐𝑔𝑘𝑥𝑘𝑡 = 𝑒𝑔𝑡 
 يلي: أي ميكن كتابة الشكل املصفوفايت كما

𝐵(𝑔.𝑔). 𝑌(𝑔.1) + 𝐶(𝑔.𝑘). 𝑋(𝑘.1) = 𝜀(𝑔.1) 
 

 ال ميكن تقدير هذه النماذج بطريقة املربعات الصغرى العادية كما قلنا سابقا، حيث توجد طرق لتقديرها من أمهها: الطريقة غري املباشرة
(ILS)  و طريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني(TSLS) األخرية تعترب األكثر استعماال، و اليت تستلزم توفر شرطني أساسني مها:، غري أن هذه 

 12الشرط األول: شرط التحديد حيث يكون لدينا -
𝑔املعادلة حتت التحديد                              − 1 > 𝑔 − 𝑔′ + 𝑘 − 𝑘′                  
𝑔العالقة حمددة متاما                                − 1 = 𝑔 − 𝑔′ + 𝑘 − 𝑘′       

𝑔املعادلة فوق التحديد                               − 1 < 𝑔 − 𝑔′ + 𝑘 − 𝑘′                        
𝑔 :.عدد عالقات النموذج اهليكلي أو عدد املتغريات التابعة 

𝑔′  :.عدد املتغريات التابعة املوجودة يف العالقة املشخصة 
𝑘  : الكلية للنموذج.عدد املتغريات املفِسرة 

𝑘′ املوجودة يف العالقة املشخصة.   املفِسرة: عدد املتغريات 
ميكن االنتقال إىل الشرط الثاين، لكن  (over identified)أو فوق التحديد  (just identified)إذا كانت العالقة حمددة متاما 

  ال ميكن تقديرها. (under identified)إذا كانت املعادلة حتت التشخيص 
ت هبدف معرفة حمددات التضخم و آاثره على االقتصاد الرتكي يف ظل املعطيات السنوية املتوفرة لدينا، و بعد القيام ابلعديد من االختبارا

   كما يلي:  2016-1988ون النموذج خالل الفرتة و التقديرات، ارتئينا أن يك
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                   𝑖𝑛𝑓 = 𝐶0 + 𝐶1𝑀𝑆 + 𝐶2𝑔𝑑𝑝(−1) + 𝐶3𝐸𝑋 + 𝜀1𝑡 
                   𝑔𝑑𝑝 = 𝐶4 + 𝐶5𝑖𝑛𝑓 + 𝐶6𝑖𝑛𝑣 + 𝐶7𝐸𝑋+𝜀2𝑡 
                   𝑖𝑛𝑣 = 𝐶8 + 𝐶9𝑔𝑑𝑝 + 𝐶10𝐼𝑀+𝜀3𝑡 
                   𝐼𝑀 = 𝐶11 + 𝐶12 inf(−1) + 𝐶13𝑔𝑑𝑝 + 𝜀4𝑡 
                   𝐷𝐼 = 𝐶14 + 𝐶15𝑖𝑛𝑓 + 𝐶16𝑔𝑑𝑝 + 𝐶17𝐼𝑀+𝜀5𝑡 

: 𝐼𝑀، و الناتج الداخلي اخلام احلقيقي: معدل من𝑔𝑑𝑝، : معدل منو الكتلة النقدية𝑀𝑆،  دل التضخم ملؤشر أسعار االستهالكمع: 𝑖𝑛𝑓 حيث:
          : معدل منو الطلب الداخلي 𝐷𝐼، : معدل منو االستثمارات احلقيقية𝑖𝑛𝑣، : معدل منو الصادرات احلقيقية𝐸𝑋، معدل الواردات احلقيقية

,𝐶0 ) االنفاق االستهالكي + االنفاق االستثماري + االنفاق احلكومي(. 𝐶1 … 𝐶171، و معلمات النموذج اهليكلي : هي𝑡 , … , 𝜀5𝑡 :
 األخطاء العشوائية
 (.2010) سنة األساس  2018: البنك الدويل مصدر املعطيات

 
III-  ومناقشتها : النتائج  

-1988خالل الفرتة   (Two-Stage Least Squares)بعد تقدير النموذج اهليكلي بطريقة املربعات الصغرة ذات املرحلتني 
 :(eviews 9)، حتصلنا على النتائج اآلتية ابالعتماد على برانمج 2016

 
كال من معدل بطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني، حيث اعتربان أن  (𝑖𝑛𝑓)إىل نتائج تقدير التضخم يف تركيا  (08تشري العالقة )

كمتغريات مفسرة، و هي   (𝐸𝑋)و معدل منو الصادرات احلقيقية  𝑔𝑑𝑝(−1))) معدل منو الناتج للفرتة السابقة، (𝑀𝑆)منو الكتلة النقدية 
. نالحظ من النتائج املتحصل (instrument list) تتضمن متغريات أداتية كلها متغريات خارجية يف النموذج اهليكلي، مبعىن أن هذه العالقة ال

( t-student، و هذه العالقة االجيابية معنوية ألن قيمة )%0.76يرتفع التضخم بنسبة  %1عليها أنه إذا ارتفع معدل منو الكتلة النقدية بنسبة 
األثر املعنوي ملعدل منو الكتلة النقدية على التضخم. و إذا سجلت الصادرات  اهنا يتبني لن و( اجملدولة، t-studentاحملسوبة أكرب من قيمة )

ر على أنه إذا ارتفع الطلب اخلارجي معنوية، و اليت ت فس  و االجيابية   هي كذلك ، و هذه العالقة%0.67يرتفع التضخم بنسبة  %1معدل منو 
ينخفض معدل التضخم  %1السابقة معدل منو  للسنةعلى السلع و اخلدمات الرتكية يرتفع معدل التضخم احمللي. لكن إذا سجل الناتج احلقيقي 

و قدرته على مواجهة كل من الطلب  ، هذا ما ينب مرونة التضخم لإلنتاج احمللي الذي يتميز حسب اعتقادان ابلتنوع و النمو اجليد%1.38بنسبة 
 ،( اجملدولةt-student( احملسوبة أكرب من قيمة )t-studentأن هذه العالقة السلبية معنوية ألن قيمة ) أيضا الداخلي و اخلارجي، كما نالحظ

 (.02و هذه النتائج موضحة يف امللحق )
 

و الصادرات، ألن  الكتلة النقدية و الناتج احمللي خم مع كل من معدل منو( اآلتية أنه توجد عالقة قوية بني التض08نستنتج من العالقة )
(، كما نالحظ أيضا من النتائج املتحصل t-studentاختبار ) حسباملعلمات املقدرة كل منها على حدى كان هلا أثر معنوي على التضخم 
أكرب من قيمة  (𝐹𝐶)احملسوبة  Fisherقيمة  هذا ألن، يضاأ التضخمعليها أن كل املتغريات املفسرة ) املعلمات ككل( هلا أثر معنوي على 

Fisher  اجملدولة(𝐹𝑡).إضافة إىل هذا، ختلو العالقة املقدرة من مشكلة االرتباط الذايت ، 
 

𝑅2  يشري معامل التحديد = معدل منو الكتلة النقدية، الناتج احلقيقي للفرتة السابقة، و معدل منو الصادرات  أن كال منإىل  0.91
𝑅𝑎𝑑𝑗  و هي تساوي ابلتقريب معامل التحديد املصحح ،%91تفسر التضخم يف تركيا بنسبة 

2 = ، مما يعين أنه عند اضافة متغريات 0.90
 .اثبتةفإهنا تبقى   مفِسرةإذا أضفنا متغريات غري ال تبقى اثبتة، لكن 𝑅2مفسرة فإن قيمة 

𝑖𝑛𝑓 = 3.35 + 0.76𝑀𝑆 − 1.38𝑔𝑑𝑝(−1) + 0.67𝐸𝑋 … … … . . … (08) 
            (0.88)      (14.90)          (-3.23)                       (2.32)            
𝑅2 = 0.91        𝑅𝑎𝑑𝑗

2 = 0.90        𝐷𝑊 = 1.65        𝐹𝐶 = 89.42    𝑛 = 28 
 

 .%5احملسوبة عند مستوى معنوية  t-studentالقيم ما بني قوسني متثل  مالحظة:
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 الناتج   و نقول أن هذه النتائج مقبولة من الناحية االقتصادية و االحصائية، و أن احملددات الرئيسية للتضخم يف تركيا هي الكتلة النقدية
 و الصادرات احلقيقني.

معدل منو ، (𝑖𝑛𝑓)من التضخم ، أين اعتربان كال (𝑔𝑑𝑝)نتائج تقدير معدل منو الناتج احلقيقي يف تركيا ( 09تبني العالقة )
، أي أنه اليت أعتربت كمتغرية اتبعة خريةكمتغريات مفِسرة، ما عدا هذه األ (𝐸𝑋)و معدل منو الصادرات احلقيقية  (𝑖𝑛𝑣)االستثمارات احلقيقية 

 ،(𝑔𝑑𝑝(−1))، الناتج احلقيقي للفرتة السابقة (𝑀𝑆)و معدل منو الكتلة النقدية  (c)يف هذه العالقة و هي كل اثبت  ةتوجد متغريات أداتي
( 08الذي يتحدد مبتغريات العالقة ) %1. نالحظ أن ارتفاع التضخم بنسبة (inf (−1))، و معدل التضخم للفرتة السابقة (𝐸𝑋)الصادرات

تدل على أن املستوايت املرتفعة للتضخم ، لكنها هذه النسبة ضعيفة لكنها معنويةو ، %0.04ابخنفاض معدل منو الناتج احلقيقي بنسبة  يسمح
كل من الناتج عن التغريات يف   %1اليت تعرفها تركيا تؤثر سلبا على الناتج احمللي، و هذا كما بينته الدراسات السابقة. و إن ارتفاع االستثمار بنسبة 

أن ارتفاع  على. و تدل النتائج أيضا %0.23(( يسمح بنمو الناتج احمللي بنسبة 10معدل منو الناتج احلقيقي و الواردات ) أنظر العالقة )
الرتكية مرونة االنتاج احمللي للطلب اخلارجي، و الذي يعين قدرة السلع و اخلدمات  ذلك بسبب، %0.22ترفع الناتج مبعدل  %1الصادرات بنسبة 

 (.03، و هذه النتائج مبينة يف امللحق )على املنافسة يف اخلارج
 

ت (، كما أن املتغرياt-student( املقدرة هلا أثر معنوي على االستثمار ابالستعانة ابختبار )09نالحظ كذلك أن معلمات العالقة )
، إضافة إىل هذا، ال وجود ملشكلة (𝐹𝑡)أكرب من قيمة  (𝐹𝐶)املفسرة ) املعلمات ككل( هلا أثر معنوي كذلك على االستثمار، حيث أن قيمة 

 االرتباط الذايت يف هذه العالقة املقدرة.
 

اليت تساوي  %87الناتج احلقيقي بنسبة تشري النتائج أيضا إىل أن كل من معدل التضخم و معدل منو االستثمار و الصادرات تفسر 
الناحية  بذلك نقول أن هذه النتائج مقبولة أيضا من. ملتغريات أخرى م فسرة جنهلها %11، و تبقى %0.85ابلتقريب معامل التحديد املصحح 

 . االقتصادية و االحصائية
𝑔𝑑𝑝 = 3.15 − 0.04𝑖𝑛𝑓 + 0.17𝑖𝑛𝑣 + 0.25𝐸𝑋 … … … … … … . . … … (09) 
            (5.11)       (-3.71)           (5.73)          (4.78)            
𝑅2 = 0.87        𝑅𝑎𝑑𝑗

2 = 0.85        𝐷𝑊 = 1.73        𝐹𝐶 = 30.05    𝑛 = 28 
 

   (𝑔𝑑𝑝)معدل منو الناتج  ، حيث مت اعتبار كال من(𝑖𝑛𝑣)نتائج تقدير معدل منو االستثمار احلقيقي لرتكيا ( على 10تدل العالقة )
، على التوايل ( الالحقة11( السابقة و )09عتربت بدورها كمتغريات اتبعة يف العالقتني )احلقيقني كمتغريات مفسرة، و اليت ا   (𝐼𝑀)و الواردات 

، الناتج احلقيقي للفرتة السابقة (𝑀𝑆)و معدل منو الكتلة النقدية  (c)لذلك تتمثل املتغريات األداتية يف هذه العالقة يف و هي كل الثابت 
(𝑔𝑑𝑝(−1))، الصادرات(𝐸𝑋) و معدل التضخم للفرتة السابقة ،(inf (−1)) تشري العالقة اآلتية أنه كلما سجل الناتج احلقيقي معدل .

هي عالقة اجيابية و غري معنوية.  ، و%0.63و الصادرات، يزداد االستثمار احلقيقي بنسبة  يتحدد بكل من التضخم و االستثمارالذي  %1منو 
فسر هذا على أن زايدة الواردات من السلع و اخلدمات األجنبية، لكن العالقة بني الواردات و االستثمار هي كذلك قوية و اجيابية و معنوية، و ي  

 ارتفاع معدالت التضخم يف تركيا، كلها تشجع على خاصة السلع الرأمسالية و املواد األولية مثل النفط اليت تستخدم يف العملية االنتاجية، إضافة إىل
       لسابقة و معدل منو الناتج احملليكل من تضخم الفرتة امع اليت تتحد  %1زايدة الطلب االستثماري، حيث نالحظ أن ارتفاع الواردات بنسبة 

 (.04، و هذه النتائج موضحة يف امللحق )و هي قريبة من الواحد %0.97و االستثمارات تعمل على ارتفاع االستثمار بنسبة 
 

، و أنه ال وجود ملشكلة االرتباط (𝐹𝑡)أكرب من قيمة  (𝐹𝐶)نالحظ كذلك أن املتغريات املفسرة ككل لالستثمار معنوية ألن قيمة 
 ، و هي نسبة جيدة.%86عدل منو االستثمارات بنسبة أن كل من معدل منو الناتج احمللي و الواردات ت فسر م الذايت. كما تبني النتائج 

𝑖𝑛𝑣 = −4.05 + 0.88𝑔𝑑𝑝 + 0.83𝐼𝑀 … … … … … … … … … . … … … (10) 
            (-2.53)       (1.49)                (5.42)           
𝑅2 = 0.88        𝑅𝑎𝑑𝑗

2 = 0.87        𝐷𝑊 = 2.14        𝐹𝐶 = 49.04    𝑛 = 28 
 

و معدل منو  (𝑖𝑛𝑓 (−1)) تضخم الفرتة السابقةمن  عترب فيها كلاليت ا   (𝐼𝑀)نتائج تقدير الواردات ( اآلتية 11توضح العالقة )
        (𝐸𝑋)و  (𝑔𝑑𝑝(−1))و  (𝑀𝑆)و  (c)كمتغريات مفسرة، و تتضمن أيضا متغريات أداتية تتمثل يف كل من الثابت   (𝑔𝑑𝑝)الناتج 



 ______ ISSN 1112 – 91 (01 ) /1920-3613الباحث  مجلة ________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

 
- 163 - 

، و هي عالقة %0.18ترتفع الواردات مبعدل  %1. تبني العالقة اآلتية أنه كلما ارتفع معدل التضخم للفرتة السابقة بنسبة (inf (−1))و 
ليف االنتاج اجيابية و معنوية اليت ميكن تفسريها على أن املستوايت املرتفعة للتضخم يف تركيا تشجع على ارتفاع عمليات االسترياد بسبب ارتفاع تكا

القتصادي الذي يعترب أن ارتفاع نالحظ أن العالقة اجيابية و معنوية و قوية بني منو الناتج  و الواردات، و يتوافق هذا مع املنطق ا ويف الداخل. 
يات االنتاج احمللي، الدخل أو الناتج يشجع على زايدة الواردات بسبب الرفاهية أو حاجة االقتصاد املتزايدة للسلع الرأمسالية و املواد األولية لتلبية عمل

و الصادرات، تزداد  معدل منو االستثمارات  الذي يتحدد يف النموذج بكل من التضخم و %1حيث نالحظ أنه إذا ارتفع هذا األخري مبعدل 
 (.05، و هذه النتائج موضحة يف امللحق )%3.19الواردات مبعدل 

 
كل من تضخم الفرتة السابقة و معدل منو الناتج احمللي، ألن املعلمات  و( أنه توجد عالقة قوية بني الواردات 11نستنتج من العالقة )

(، كما نالحظ أيضا من النتائج املتحصل عليها أن  t-studentاملقدرة كل منها على حدى كان هلا أثر معنوي على الواردات ابالستعانة ابختبار )
، إضافة إىل هذا، ختلو العالقة (𝐹𝑡)أكرب من قيمة  (𝐹𝐶)الواردات ألن قيمة كل املتغريات املفسرة ) املعلمات ككل( هلا أثر معنوي كذلك على 

 املقدرة من مشكلة االرتباط الذايت.
𝑅2  يشري معامل التحديد = و هي تساوي ابلتقريب معامل  ،%83بنسبة ( ت فسر الواردات 11أن متغريات العالقة ) 0.83

 متغريات أخرى م فِسرة جنهلها. %17، و تبقى ما نسبته التحديد املصحح
𝐼𝑀 = −13.14 + 0.18𝑖𝑛 𝑓(−1) + 3.19𝑔𝑑𝑝 … … … … . . … … … … … (11) 
            (-4.44)          (4.74)                         (8.1)               
𝑅2 = 0.83        𝑅𝑎𝑑𝑗

2 = 0.82        𝐷𝑊 = 1.62        𝐹𝐶 = 36.92    𝑛 = 28 
 

و معدل منو الناتج  (𝑖𝑛𝑓)عترب فيها كال من التضخم اليت ا   (𝐼𝐷)الطلب احمللي احلقيقي نتائج تقدير معدل منو ل ( 12تشري العالقة )
(𝑔𝑑𝑝)  هذه العالقة كذلك على متغريات أداتية تتمثل يف كل من الثابت و  حتتويو الواردات كمتغريات مفسرة، و(𝑀𝑆)    و(𝑔𝑑𝑝(−1)) 

(،ينخفض الطلب احمللي بنسبة 08و الذي يتحدد مبتغريات العالقة ) %1. توضح النتائج أنه إذا ارتفع التضخم بنسبة (𝑖𝑛𝑓(−1))و  (Ex)و 
الذي يتحدد بكل من التضخم و معدل منو  %1، و هي عالقة سلبية و معنوية لكنها ضعيفة. و ينتج عن ارتفاع الناتج احمللي بنسبة 0.03%

، و هي عالقة اجيابية  و معنوية و قوية، هذا ما ميكن تفسريه على أن الناتج %0.44درات إىل زايدة يف الطلب احمللي مبعدل االستثمارات و الصا
اليت تتحدد يف النموذج بكل من  %1احمللي الرتكي مرن نوعا ما للتغريات يف الطلب احمللي. إضافة إىل هذا، تسمح الزايدة يف الواردات مبعدل 

ر هذه العالقة على أن االقتصاد الرتكي حباجة للسلع فس  ، و ت  %0.25السابقة و معدل منو الناتج إىل منو الطلب احمللي بنسبة تضخم الفرتة 
 (.06، و هذه النتائج مبينة يف امللحق )و االستهالكاألجنبية ملواجهة الطلب احمللي، خاصة االستثمار 

فسرة هلا أثر معنوي و ال وجود ( مقبولة من الناحية 12العالقة )
 
االقتصادية و االحصائية، حيث دلت النتائج على أن املتغريات امل

 ، و هي نسبة جيدة.%95و أن هذه املتغريات ت فسر الطلب احمللي بنسبة  ملشكلة االرتباط الذايت،
   𝐷𝐼 = 1.89 − 0.03𝑖𝑛𝑓 + 0.44𝑔𝑑𝑝 + 0.25𝐼𝑀 … … … … . . … … … … … … (12) 

           (1.95)      (-2.71)            (2.22)              (4.55)            
𝑅2 = 0.95        𝑅𝑎𝑑𝑗

2 = 0.94        𝐷𝑊 = 2.22        𝐹𝐶 = 69.55    𝑛 = 28 
 

IV-  : اخلالصة 

من الناحية النظرية بوجود فجوة بني الطلب الكلي و العرض الكلي على السلع و اخلدمات )الطلب  تتعلق أسباب التضخم الرئيسية
النمو  يفوق العرض(، و ارتفاع الكتلة النقدية و الذي يفوق معدهلا بشكل كبري معدل منو الناتج )عدم جعل الكتلة النقدية تتماشى و الزايدة يف

رتفاع يف أسعار عناصر االنتاج خاصة األجور و أسعار املواد األولية و كل مستلزمات االنتاج إىل ارتفاع االقتصادي(، إضافة إىل هذا، يساهم اال
 معدالت التضخم. 

  
       قد بينت الدراسة القياسية للنموذج اهليكلي أن التضخم يف تركيا يتحدد طرداي مع كل من معدل منو الكتلة النقدية و الصادرات، ل

منو الناتج احمللي احلقيقي بشكل كبري بسبب مرونة التضخم لتغريات الناتج احمللي الذي يتميز ابلتنوع و املستوى املرتفع. لكن و عكسيا مع معدل 
ثر التضخم الذي يتحدد هبذه املتغريات يؤثر من جهة سلبا على معدل منو الناتج احلقيقي بشكل طفيف، ذلك بسبب أن النمو االقتصادي الذي يتأ

جهة أخرى اجيااب على الواردات يؤثر من بكل من االستثمارات الكبرية و الطلب اخلارجي الكبري على السلع و اخلدمات احمللية، و من بشكل كبري 
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نتوجات األجنبية خاصة النفط و الغاز و بعض املواد األولية اليت تدخل يف العملية االنتاجية، ألهنا مللل كبري، ذلك بسبب احتياج الدولة و بشك
تسمح الزايدة كما    متوفرة و إن وجدت فقد تكون مرتفعة األسعار، و هذا ما تبنه العالقة القوية و االجيابية بني الواردات و النمو االقتصادي.غري

 يقني.رتفاع معدل منو االستثمارات و الطلب الداخلي احلقابيف كل من معدل منو الناتج و الواردات اليت تتحدد ابملتغريات السالفة الذكر 
 

الت نقول يف األخري أن الزايدة الكبرية يف الكتلة النقدية اليت ال تتناسب و الزايدة يف حجم الناتج هي من األسباب الرئيسية الرتفاع معد
املتغريات االقتصادية مرنة ، و عليه، فإن هيف ختفيض بقسط كبري قد ساهم فالتضخم يف تركيا، لكن مبا أن الناتج يتميز ابلتنوع و ارتفاع معدل منوه 

أن الناتج يسهم يف ختفيض التضخم بنسبة كبرية، و هذا ما جيعل أتثريه على الطلب الداخلي  أيضانالحظ  و .لتغريات الناتج احمللي يف تركيا نوعا ما
و من جهة أخرى الحظنا أبن التضخم يرفع  حمدود و ضعيف، مبعىن أن الناتج الرتكي قادر على مواجهة الطلب احمللي و األجنيب على السلع احمللية،

 من حجم الواردات لكن بنسبة أقل من أتثري االستثمار على الواردات، حيث أن االستثمار يتحدد بشكل أساسي مبعدل منو الناتج.
 

و نوصي على ضوء هذه النتائج  بفرض رقابة صارمة على الكتلة النقدية املعروضة، عن طريق تقليصها أو امتصاصها  و جعلها تتماشى 
 ، إضافة إىل العمل على تنويع االنتاج الوطين.التغريات يف حجم الناتج احمللي

 
 : حقمال  - 

 
 

                                                           
    

    
        
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

    
  

    
   

 
 
 

Y 

A

𝐴𝐷0 

𝑃0 

𝑃1 

𝑃2 

𝑃3 

𝑃4 

P 

Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 

𝐴𝐷1 

𝐴𝐷2 
𝐴𝐷3 

𝐴𝐷4 

𝐴𝐷5 

 من اعداد الباحث. املصدر:

 (: التضخم عند الكنزيون اجلدد02الشكل )
 

 معدل البطالة الطبيعي

 معدل التضخم املتوقع

1

8 

1

0 

8 4 2 
0 

c 

b 

معدل التضخم 
 𝜋السنوي 

 𝑈 معدل البطالة السنوي

a 

4 

 القصري (: منحىن فيلبس يف األجل03الشكل رقم )

 من اعداد الباحث. املصدر:

Y 

𝐴𝐷0 

𝐴𝐷1 

𝑌0 

𝐴𝐷2 

A
S 

P 

𝑃3 

𝑃2 

𝑃1 

𝑃0 

𝑌1 𝑌2 

𝐴𝐷3 

 من اعداد الباحث. املصدر:

 التضخم عند كينز(: 01الشكل )
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 (: املتغريات االقتصادية الرتكية اليت مت استخدامها يف التقدير 01امللحق )

 INF IM EX MS DI gdp INV 
1988 73,6666667 -4,51362974 18,4164657 65,064173 0,12904037 2,32073679 -8,2018077 
1989 63,2725528 6,89276742 -0,258952 69,0368505 0,98981224 0,29024407 9,17543817 
1990 60,3127021 33,1091126 3,15184056 53,0784361 12,2961205 9,26614667 20,612764 
1991 65,9694214 -5,284821 3,12110015 82,9299972 -0,2537459 0,72027904 -9,4348901 
1992 70,0727911 10,915171 11,0010393 78,1406014 5,08959111 5,03563494 10,8993227 
1993 66,0970826 35,7855326 7,68543851 64,2219816 10,9905765 7,6512652 29,099991 
1994 106,262729 -21,875778 15,1798521 144,796792 -9,3110621 -4,6681473 -29,800498 
1995 88,1077026 29,5841674 7,98452706 104,189575 10,6110809 7,87826688 35,5062822 
1996 80,3469028 20,5241772 21,9593848 116,539753 7,34772032 7,37966447 5,38776823 
1997 85,7332416 22,4382739 19,1238573 97,795963 8,26968574 7,57766364 11,8865108 
1998 84,6413357 2,33414688 11,9967969 89,3165373 0,71636481 2,30821349 -1,1703297 
1999 64,8674792 -3,7145176 -10,679496 101,990904 -2,1560179 -3,3893050 -10,421727 
2000 54,9153824 21,9769028 17,3511139 40,6579604 7,70323305 6,64006126 20,1285557 
2001 54,400184 -24,083385 4,59058097 90,3681346 -11,712214 -5,9623106 -32,969323 
2002 44,9641235 21,0314598 7,7591155 27,8854548 8,80811438 6,4302786 30,5527748 
2003 25,2963679 23,1759704 6,74480882 14,4368314 8,86965857 5,60825502 17,2269163 
2004 10,5842362 21,1634857 11,5770865 20,7916923 11,8583702 9,64432266 21,7129953 
2005 10,1384049 12,1396738 8,11667872 35,9674536 10,0147328 9,00985321 23,0686581 
2006 9,59724212 7,25414984 6,50023746 22,1742755 7,30582534 7,10970338 14,148226 
2007 8,75618091 9,5513019 7,27902794 15,2256668 5,69179543 5,03045778 5,97066836 
2008 10,4441284 -2,7801730 3,81374376 24,8236893 -0,7168330 0,84525144 -4,6088663 
2009 6,25097663 -14,304025 -3,7213217 12,6594475 -7,4042594 -4,7044659 -22,677986 
2010 8,56644421 19,4943144 1,66672152 18,5468591 12,6204408 8,48737219 24,7949756 
2011 6,47187967 15,4326395 13,4484083 15,2040266 11,7266051 11,1134955 16,3328137 
2012 8,89156997 0,69835873 14,8918146 10,4222747 1,64391593 4,78994021 -4,2405981 
2013 7,49309031 8,03587302 1,07353957 21,1528218 10,1307576 8,49130939 16,7306993 
2014 8,85457271 -0,3570734 8,1549277 11,1834253 3,16725297 5,1666907 3,61325103 
2015 7,67085365 1,71602233 4,2967254 16,5146558 5,44687083 6,08588663 6,23993311 
2016 7,77513415 3,74654604 -1,8682315 17,6487882 4,4260641 3,18383154 3,68427334 

 . 2010، حيث مت اعتبار سنة األساس 2018املصدر: البنك الدويل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ________________________________________________________ ( 691-515ص.ص، ) 2016-1988دراسة قياسية لتركيا  –محاولة بناء نموذج لتفسير أسباب و آثار التضخم 

 

 
- 166 - 

 بطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني (𝑖𝑛𝑓)التضخم يف تركيا (: نتائج تقدير 02امللحق )
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Eviewsاملصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 

 
 بطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني (𝑔𝑑𝑝)نتائج تقدير معدل منو الناتج احلقيقي يف تركيا (: 03امللحق )

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Eviewsاملصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 

 
 
 
 
 

 

Dependent Variable: INF   

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: 11/23/19   Time: 22:47   

Sample (adjusted): 1989 2016   

Included observations: 28 after adjustments  

Instrument specification: C MS GDP(-1) EX  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.353934 3.783603 0.886439 0.3842 

MS 0.755984 0.050707 14.90897 0.0000 

GDP(-1) -1.377046 0.425884 -3.233386 0.0035 

EX 0.667566 0.287684 2.320489 0.0291 
     
     R-squared 0.917883     Mean dependent var 40.24124 

Adjusted R-squared 0.907619     S.D. dependent var 33.21043 

S.E. of regression 10.09408     Sum squared resid 2445.371 

F-statistic 89.42223     Durbin-Watson stat 1.643200 

Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 2445.371 

J-statistic 4.51E-43     Instrument rank 4 

Dependent Variable: GDP   

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: 10/21/19   Time: 20:19   

Sample (adjusted): 1989 2016   

Included observations: 28 after adjustments  

Instrument specification: C MS GDP(-1)  EX INF(-1) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.148620 0.616189 5.109830 0.0000 

INF -0.041773 0.011268 -3.707277 0.0011 

INV 0.167492 0.029202 5.735711 0.0000 

EX 0.250127 0.052294 4.783067 0.0001 
     
     R-squared 0.874923     Mean dependent var 4.536424 

Adjusted R-squared 0.859289     S.D. dependent var 4.700252 

S.E. of regression 1.763135     Sum squared resid 74.60744 

F-statistic 30.05727     Durbin-Watson stat 1.734992 

Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 316.1819 

J-statistic 0.452050     Instrument rank 5 

Prob(J-statistic) 0.501363 
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 .بطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني )𝑖𝑛𝑣(معدل منو االستثمار احلقيقي لرتكيا (: نتائج 04امللحق )

Dependent Variable: INV   

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: 10/21/19   Time: 20:28   

Sample (adjusted): 1989 2016   

Included observations: 28 after adjustments  

Instrument specification: C MS GDP(-1)  EX INF(-1) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.051377 2.126922 -1.904808 0.0684 

GDP 0.882449 0.591530 1.491807 0.1483 

IM 0.835814 0.168155 4.970511 0.0000 
     
     R-squared 0.881173     Mean dependent var 7.551736 

Adjusted R-squared 0.871666     S.D. dependent var 17.36143 

S.E. of regression 6.219501     Sum squared resid 967.0548 

F-statistic 49.04425     Durbin-Watson stat 2.147514 

Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 4344.041 

J-statistic 7.837916     Instrument rank 5 

Prob(J-statistic) 0.019862    

 .Eviewsاملصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
 

 بطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني. (𝐼𝑀)نتائج تقدير الواردات لرتكيا (: 05امللحق )
 

Dependent Variable: IM   

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: 10/21/19   Time: 20:34   

Sample (adjusted): 1989 2016   

Included observations: 28 after adjustments  

Instrument specification: C MS GDP(-1)  EX INF(-1) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -13.14196 2.958896 -4.441508 0.0002 

INF(-1) 0.182006 0.038398 4.739969 0.0001 

GDP 3.192460 0.394176 8.099072 0.0000 
     
     R-squared 0.835045     Mean dependent var 9.092867 

Adjusted R-squared 0.821849     S.D. dependent var 15.21250 

S.E. of regression 6.420886     Sum squared resid 1030.694 

F-statistic 36.92214     Durbin-Watson stat 1.619194 

Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 3203.910 

J-statistic 10.71477     Instrument rank 5 

Prob(J-statistic) 0.004713    
 

 .Eviewsاملصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
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 بطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني. (𝐼𝐷)الطلب احمللي احلقيقي تقدير معدل منو (: 06امللحق )
Dependent Variable: DI   

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: 10/21/19   Time: 20:38   

Sample (adjusted): 1989 2016   

Included observations: 28 after adjustments  

Instrument specification: C MS GDP(-1)  EX INF(-1) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.894671 0.968250 1.956799 0.0621 

INF -0.034068 0.012571 -2.710004 0.0122 

GDP 0.445709 0.200931 2.218218 0.0363 

IM 0.247021 0.054238 4.554394 0.0001 
     
     R-squared 0.953174     Mean dependent var 4.791802 

Adjusted R-squared 0.947320     S.D. dependent var 6.608226 

S.E. of regression 1.516723     Sum squared resid 55.21080 

F-statistic 69.55185     Durbin-Watson stat 2.219783 

Prob(F-statistic) 0.000000     Second-Stage SSR 699.0520 

J-statistic 0.698358     Instrument rank 5 

Prob(J-statistic) 0.403336    
 

 .Eviewsاملصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
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